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Sammanfattning 
Detta arbete ligger till grund för företaget Orbitdeal och skall byggas ihop 
med en prisjämförelsesida. Applikationen skall användas för att samla 
aktuella annonser från ett antal aktörer som har tidsbestämda erbjudanden. 
Utveckling sker i PHP med ramverket Codeigniter då prisjämförelsesidan är 
uppbyggd med detta språk. Applikationen kommer att fungera på så sätt att 
de olika sidorna laddas hem för att indexeras. Olika element väljs ut på de 
sidor som hittas och beroende på om det är en bild, HTML eller JavaScript-
genererad kod så sparas dessa på ett korrekt sätt. Allt av intresse sparas i en 
databas förutom bilder som skalas ner och sparas på servern. Själva 
datainsamlingen schemaläggs med ett par timmars intervall så att nya 
erbjudanden kan hittas och indexeras per automatik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

Abstract 
This work serves as the basis for the company OrbitDeal and will be 
integrated with its price comparison site. The application will be used 
to collect relevant ads from a number of players who have time-
bound promotions. 
Development is done in the PHP framework CodeIgniter because the price 
comparison page is built with this language. The application will download 
various pages for indexation. Different elements are selected on the pages  
and depending on whether it is an image, HTML 
or JavaScript generated code it will store it in an appropriate way.  
All of this data is saved in a database, except the images, these are 
scaled down and saved on the server. The actual data collection is 
scheduled with a couple of hours apart so new offerings can be found and 
indexed automatically. 



   
 

   
 

Förord 
 
Att samla olika data för att sammanfoga och skapa en rikare 
användarupplevelse ligger mig varmt om hjärtat.  
Allt fler API dyker upp och nya tjänster såsom YQL skapar oändliga 
möjligheter. Vi vill gärna hitta produkter som är av samma typ men till 
lägsta pris och då behövs någon form av jämförelse.  
Jag vill tacka min handledare Martin Blomberg för god handledning och 
som har gett nytt ljus för att kunna fortgå i skivandet. Familj och vänner har 
även varit till hjälp och kommenterat arbetet.
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1. Introduktion  
 
Syftet med arbetet är att plocka data från en viss typ av hemsidor och 
sammanställa dessa för jämförelse. Den typ av sidor som skall letas igenom 
har en väldigt lik struktur vilket underlättar för insamlingen. Ett antal regler 
skall styra urvalet av sidor som skall indexeras.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Att sammanställa data ifrån internet kan vara lätt om det finns ett API för en 
hemsida/tjänst. Om det inte finns något API eller någon annan form av 
lättåtkomlig datakälla att ta del av så måste man använda hemsidan som 
underlag för att samla data. Det enklaste sättet är att manuellt kopiera data 
från hemsidan och spara undan i en fil. Detta sätt är dock väldigt ineffektivt 
och att automatisera samlandet är att föredra. Ett sätt att automatisera 
datainsamlandet måste skapas. Sidorna som plockas hem skall indexeras och 
sammanställas så att det blir möjligt att jämföra olika produkter. Företaget 
vill ha en hemsida som laddar hem olika aktuella erbjudanden ifrån ett tiotal 
hemsidor och sammanställer dessa för jämförelse. Ett problem är att vissa 
delar av hemsidorna körs på klientsidan med exempelvis JavaScript vilket 
skapar ett problem vid spindling. Andra element som bilder måste storleks 
anpassas och laddas ner på en server. 
 
1.2 Tidigare forskning 
Mycket av tidigare forskning som gjorts är fokuserad på att spindla alla sidor 
som den hittar likt en sökmotor fungerar. I mitt fall så rör det sig mer om att 
spindla ett fåtal sidor i jämförelse så hastighet är inte viktigt men däremot är 
det viktigt att rätt innehåll samlas.  
 

1.3 Problemformulering 
De flesta webskrapningsverktygen gör en förfrågan på en sida och får ett svar 
tillbaka som innehåller den begärda sidan. Svaret sparas ned och dess DOM-
struktur används för att plocka ut önskade noder. Problem uppstår då det 
finns innehåll på sidan som körs på klientsidan i form av JavaScript. Detta 
uppstår genom att sidan aldrig exekveras som den görs i en webbläsare. Så 
för att kunna läsa HTML kod som genererats av JavaScript så måste en 
lösning skapas för att komma åt hemsidans totala innehåll. 
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1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 
Ett effektivt sätt för att komma åt klientside genererad kod skall skapas. 
De två metoder som jag kan komma på och som dyker upp när en sökning på 
internet görs är:  

1. Tolka js-filer och skapa kod för att kommunicera med applikation. 
2. Att använda en textbaserad webbläsare för att tolka sidan. 

 
Forskningsfrågor: 
Hur skall man kunna komma åt klientside genererad kod?  
Utöver detta skall även HTML-element och bilder samlas för att 
sammanställas och sparas i en databas. Dessa skall sedan enkelt kunna 
användas för en databasdriven hemsida. 

 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 
För att man skall kunna använda det material som samlas in så måste det 
presenteras i ett användargränssnitt. Detta kommer dock att vara endast för 
att visa resultatet av applikationens datasamlande.   
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2. Teori 
 

2.1  Teknik 
Då spindling börjar så initierar man först PHP koden med att göra ett 
anrop till den huvuddomän som man vill spindla. Med cURL laddar 
man då ner sidan i sin helhet med inlänkade dokument såsom 
JavaScript-filer, stilmallar och bilder. Dock exekverar inte cURL 
scripten på sidan utan för det krävs en webbläsare. cURL är endast ett 
sätt att förflytta data via olika protokoll. Det finns stöd för HTTP, 
FTP och många fler. cURL kan hantera GET men även POST för 
förflyttning av data via internet. 
 
När sidan laddats hem så söks DOM-strukturen igenom med XPath 
för att hitta alla länkar som sidan innehåller. DOM eller Document 
Object Model är ett plattformsoberoende och spåkneutralt interface. 
Den beskriver en struktur som bland annat kan vara i HTML eller 
XML. Stilmallar och script kan dynamiskt ändra dess struktur under 
applikationens livslängd. Själva urvalet görs med XPath som är ett 
query-språk för att kunna välja ut specifika element ur ett DOM-
dokument. XPath utgår ifrån den trädstruktur som dokumentet har 
och väljer sedan ut noder ifrån dess unika namn eller via en komplett 
sökväg från root-noden.  
 
De utvalda länkarna sorteras sedan ut för att endast plocka de länkar 
som pekar på ett erbjudande. Alla erbjudanden sparas undan och 
indexeras sedan upp på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att då 
plockas andra element såsom text, JavaScript genererad kod och 
bilder. För att kunna plocka JavaScript genererad kod så krävs någon 
form av webbläsare som kan exekvera JavaScript-kod där använder 
jag Crowbar1 och XULrunner2. Val av dessa tekniker handlar om att 
de inte kräver en grafisk webbläsare för att kunna användas.    
JavaScript är i första hand tänkt som ett klientside script för att berika 
användargränssnittet för dynamiska hemsidor. Med JavaScript kan 
man påverka redan befintlig DOM-struktur. Det krävs en webbläsare 
för att kunna exekvera kod som är skriven i JavaScript.    
 
 

                                                
1 Crowbar 
Tillgänglig: < http://simile.mit.edu/wiki/Crowbar >, 20 maj 2011 
 
2 XULRunner 
Tillgänglig: < https://developer.mozilla.org/en/XULRunner>, 20 maj 2011  
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Eftersom användargränssnittet är byggt i PHP så är det önskvärt ifrån en 
kund att även backend delen är uppbyggd på detta sätt. Tekniker som är 
möjliga alternativ till Crowbar är Watir3. Alternativ för att välja ut element ur 
DOM-strukturen där XPath använts är XQuery4. PHP är ett objekt orienterat 
skript språk som används för att kunna generera dynamiskt innehåll för 
hemsidor. Koden exekveras på en webbserver och returneras till användaren. 
CodIgniter är ett ramverk för PHP som har mängder med hjälpklasser. 
Exempel på hjälpklasser kan vara för validering, formulär, databaskoppling 
och session med mera.  
 
 

 
2.2 Funktionalitet 
Applikationen kommer att ligga på en Linux-server som med ett visst 
tidsintervall kommer att hämta de förutbestämda siterna som skall indexeras. 
Den största arbetsinsatsen kommer förmodligen ligga i att kunna bestämma 
att en sida skrapats till fullo. Ett annat problem kommer att vara hur man 
skall kunna komma åt JavaScript genererad kod. 

 
2.3  Fokuserad Spindling 
Strukturen på spindlingsalgoritmen skall vara så generell som möjligt för att 
den skall passa för många hemsidor som har liknande struktur. 
Hemsidan genomsöks noggrant och samlar upp de länkar som den hittar där 
den inte lämnar sin egen domän. Alla element som är i den uppbyggda DOM-
strukturen kan kommas åt genom att fråga efter dess elements namn. Ett 
schema krävs med regler på var elementen ligger på en strukturerad hemsida. 
Om hemsidans struktur förändras så måste reglerna förändras så att sidorna 
spindlas korrekt.     

 
När element av den typ som representerar en bild hittas så får man åtkomst 
till den länk där bilden är sparad. Denna länk skall man sedan kunna spara på 
servern och bearbeta för att skalas ned till önskad storlek. Bilden skall även 
sparas ned till databasen så att det vid senare visning så finns en koppling. 
 
Det kan ta upp till en sekund efter en sida laddats innan dess JavaScript-kod 
exekveras. Då en sekund är mycket tid i exekverbar kod så behövs det på 
något sätt att skapa en fördröjning innan sidan spindlas.  
                                                
3 Watir 
Tillgänglig: < http://watir.com/>, 20 maj 2011 
4 XQuery 
Tillgänglig: < http://www.w3.org/XML/Query/>, 20 maj 2011 
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2.3.1 Crowbar / XULRunner 
Crowbar används för att exekvera en hemsidas JavaScript efter att dess 
DOM-struktur är inladdad. Det krävs en serverbaserad webbläsare för att 
genomföra skrapningen som körs utan ett grafiskt fönster.   

 
2.3.2 Watir and Ruby 
Watir är gjort för att automatiskt simulera användares webbsurfning och 
kan ”klicka” vidare länkar och andra användarstyrda klick. Watir kan 
exekvera JavaScript så att sidorna kan laddas hem komplett. Watir bygger 
på språket Ruby. Dock kräver denna lösning att man använder sig av ett 
grafiskt gränssnitt då en grafisk webbläsare krävs för att rendera 
hemsidorna. 

 
2.3.3 PHP / Curl/ XQuery 
XQuery är ett frågespråk för att välja ut XML. XQuery är väldigt lik SQL 
i sin struktur som används för att ställa frågor till relationsdatabaser. Att 
denna teknik inte valts beror på att urvalet av element är mestadels inte 
repetitiva. Med detta menas att sidorna innehåller ett tjugotal unika olika 
element som sparas ned. En XQuery förfrågan passar sig bra till att välja 
ut många element och som finns i en repeterande struktur såsom en tabell.   
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3. Metod 
 
3.1 Genomförande 
 

3.1.1 Spindla, så ett frö 
När en sida skall skrapas så behövs en utgångspunkt som kallas frö. Detta 
frö är en länk som pekar till hemsidans domän. På denna startsida så letar 
man igenom dess DOM-struktur efter länkar, dessa länkar filtreras sedan 
ut så att endast de länkar som befinner sig inom samma domän sparas. 
Dessa länkar filtreras i sin tur efter hemsidans struktur av länkar till 
erbjudanden. När alla erbjudandelänkar är utplockade så genomsöks varje 
sida på nytt för att hitta fler länkar som pekar på direkta erbjudanden.    
Så nu har hemsidans alla erbjudandelänkar samlats för indexering. Varje 
erbjudandelänks hemsida laddas hem för ett djupare urval.  

  
3.1.2 Korrekt urval av länkar 
Regler sätts upp för vilka länkar som skall sparas och indexeras.  
Reglerna används för att förhindra spindlingen till att fortsätt till 
irrelevanta sidor i oändlighet. Endast länkar som innehåller domännamnet 
får sparas. Dessa skall sedan sorteras ut unikt så att inga dubbletter finns 
med för varje sida skall bara indexeras en gång. På varje startsida av denna 
typ av sidor finns även städer listade och länkarna byggs upp med ortens 
namn så dessa sparas även för att testa om det innehåll de pekar till kan 
vara av intresse.   
 
3.1.3 Korrekt urval av element 
Hemsidorna laddas hem och sparas och efter de har sparats så kan man 
ställa XPath förfrågningar på de olika elementen man vill välja ut. Varje 
element som väljs ut har en egen förfrågan så man kan spara rätt element 
till rätt variabel. Man kan göra två urval av ett element med XPath. 
Ex.1 
/html[@class='cufon-active cufon-
ready']/body/div[@id='superwrapper']/div[@id='wrapper2']/div[@id='wrapper']/div[3][@class='containe
r']/div[@class='container-
c']/div[2][@class='promo']/div[1][@class='container']/div[1][@class='visual']/img[@id='dealimage'] 
 
Ex.2  
//img[@id='dealimage'] 
 
Dessa två exempel ger båda ett urval av samma element men Ex. 1 utgår 
ifrån HTML noden jämfört med Ex. 2 som baserar sitt urval på ett unikt 
nod-id. Fördelen med Ex. 2 är förutom att kod raderna blir kortare är att 
även om ett nytt element skulle läggas till någonstans i strukturen så skulle 
noden ändå hittas så länge den utvalda noden inte förändras. 
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3.1.4 Bildmanipulering 
Den schematiskt utvalda bildnoden håller information om var den finns 
lagrad och denna information sparas ned på servern för att skalas om dess 
sökväg sparas ned i databasen.  
 
3.1.5 Validera samtlig kod 
Om det skulle saknas något element i urvalet på en sida så kommer detta 
erbjudande inte att sparas ned och ett meddelande kommer att läggas i en 
loggfil. Loggfilen skall skickas till administratörens email om den 
innehåller några fel, detta skall ske direkt efter en spindling skett. 

 
3.2 Kritik till vald metod 
 

3.2.1 XPath 
Om den nod man väljer ut skulle få ett annat id så kan det ställa till 
problem, dock ett ganska enkelt fel att åtgärda. 
 
3.2.2 PHP/cURL 
Har man ett stort antal sidor som skall indexeras så borde man titta på mer 
hårdvarunära programmeringsspråk.  
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4. Resultat 
 

4.1  Samla data för presentation 
Ett Cron-jobb startar på servern som i sin tur aktiverar de olika källorna 
som data skall plockas ifrån. Ett schemalagt script körs med en timmes 
intervall för att upptäcka nya erbjudanden. Då den hittar ett erbjudande 
som inte finns sparat i applikationens databas så körs en spindling av den 
aktuella sidan igång. Beroende på vilken typ av element som skall 
plockas ut så sparas dessa på sitt specifika sätt. Den tidpunkt då annonsen 
hittades sparas även för att kunna upplysa användaren om hur aktuellt 
erbjudandet är. Dessa erbjudanden skall sedan kategoriseras utifrån dess 
innehåll, detta görs genom att man tar ut alla ord som finns på 
erbjudandets sida och räknar hur många gånger de finns angivna. 
Kategoriseringen görs för att användare med intresse för 
restaurangerbjudanden skall kunna få endast dessa visade för sig. När 
kategoriseringen är gjord så sparas allt i en databas och applikationen kan 
nås.     
 

 
När en img-tag hittas så vet applikationen att denna skall hanteras på ett 
speciellt sätt. Bilden som den innehåller sparas ned på servern skalas om 
till en miniatyrbild och sparas på servern. En länk sparas i databasen för 
att kunna hitta aktuell bild. 
 
HTML-element som innehåller en text eller ett nummer kan tas om hand 
på ett effektivt sätt för att sparas i databasen. Om ett element inte kan 
hittas eller inte innehåller någon data så hanteras det som ett fel och 
erbjudandet sparas inte ned i databasen. Samtidigt så skrivs ett 
felmeddelande i en logg fil så att administratören kan få hjälp att hitta 
felkällor. 
 
De sidor som har element som sätts med JavaScript måste laddas med en 
fördröjning på en sekund. Denna fördröjning krävs för att dokumentet 
skall laddas och för att HTML element skall bli satta till rätta värden. Om 
applikationen inte kan komma åt de element som tilldelats av JavaScript 
så körs en ny indexering med ett större tidsintervall på 4 sekunder. 
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4.2  Kategorisering 
Det sker en omfattande sammanställning av de ord som kan hittas på en 
spindlad sida. Dessa ord ger i sin tur taggar på varje erbjudande vilka 
användaren kan välja ut. Ord som inte är relevanta för något erbjudande 
och som inte kan bidra till indexeringen plockas bort. Viss manuellt 
pålägg finns men med tiden så kommer kategoriseringen skötas 
automatiskt.     
 
De kategorier som är av intresse för användaren sparas i en tabell och 
laddas varje gång en användare loggar in. Dessa går även att ändra efter 
de sparats. 

  
 

Bild 4.2: Applikationen med visning av kategorier 
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4.3 Huvudsidan 
Bilden underst visar hur annonsen ser ut innan den sparats ned i 
applikationens databas. Element som nedan genereras av JavaScript är 
timerfunktionaliteten. I detta fall så beräknas även hur mycket pengar man 
sparar då den rabatterade procentsatsen finns och priset.   
 

 
Bild 4.3.1: Applikationen med ett erbjudande 
 

 
Bild 4.3.2: Urklipp ifrån letsdeal.se en av sidorna som spindlas. 
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4.4 Data som lagras i databas 
Ur erbjudanden så bryts det ut pris, tidigare pris, huvudrubrik, adress, bild, 
rabattsats, antal sålda produkter och tiden kvar till erbjudandet går ut. Utöver 
dessa så sparas och indexeras det upp utvalda ord som sparas i en databas, 
dessa ord jämförs med tidigare ord och kan med hjälp an en algoritm 
kategorisera de olika erbjudandena. Användarens email, lösenord och 
personligt förvalda taggar sparas även dessa i en databas.  
 
 

 
Bild 4.4: Applikationen med Kategorier 
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4.5 Användarhantering 
Användare skall med enklaste möjlig data kunna skapa ett konto. Genom att 
användaren bara anger e-mail, lösenord och intressanta kategorier så blir 
registreringsprocessen kortvarig. In och ut loggning har skapats och 
kopplingar till sessionen.  
 
 
 

 
Bild 4.5.1: Applikationen registering 

 

 
 
Bild 4.5.2: Applikationen inloggning 
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5. Analys och diskussion 
5.1 Utvecklingsmiljö 
Jag valde ett programmeringsspråk som jag har tidigare kunskap om för att 
kunna snabbt komma igång med mitt arbete. För att ha en bra grund att stå på 
så använde jag mig av PHP och ramverket Codeigniter. Detta ramverk 
hjälper till med mycket grundläggande funktionalitet såsom validering, 
databaskommunikation och sessionshantering. All kod skrivs i sin tur med en 
texteditor som heter TextMate som ger färgkodning till den kod man skriver. 
Databasen är en MySQL-databas som ligger på en VPS-server5 med hög 
uppkopplingshastighet och stor tillgänglighet. Någon versionshantering har 
dock inte använts utan det har skett dagliga backuper till ett Dropbox-konto6. 
 
Arbetet har utförts av endast en utvecklare så inget behov av att dela filer 
eller dokument har behövts, därav ingen versionshantering. 
Utvecklingsmiljön har fungerat bra och utan några problem. Att lägga arbetet 
på en egen server var givet då man får full kontroll och möjlighet att förändra 
dess funktionalitet. Många webhotell har ofta begränsningar och i detta fall 
när en textbaserad webbläsare skulle exekvera JavaScript kod så var 
webhotell inget alternativ. Att få igång och konfigurera servern var dock 
tidskrävande då det var ny kunskap som fick införskaffas.  
 
 
 
 
5.2 Ajax och PHP  
Valet av att kombinera AJAX och PHP har medfört ett rikare 
användargränssnitt och snabba responstider. Sidan laddas inte om i sin helhet 
utan endast den information som användaren vill ha uppdateras detta förhöjer 
upplevelsen av hemsidan. Första gången hemsidan laddas så skickas en större 
mängd data men efter första anropet så skickas endast mindre delar data.  
  
Det finns dock nackdelar med detta sätt att utveckla. Koden blir mer komplex 
och utvecklingstiden ökar. En annan nackdel kan vara att användaren inte 
uppfattar att data uppdaterats. Lösningen på att visa att data uppdaterats är att 
animera resultat och visa laddningsanimationer då viss data tar längre tid att 
ladda. 

                                                
5 VPS 
Tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_server>, 20 maj 2011 
 
6 Dropbox 
Tillgänglig: < https://www.dropbox.com>, 20 maj 2011 
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5.3 Projektets utveckling 
Detta projekt hade tio veckors tid till sitt förfogande och det var initialt 
väldigt viktigt att hitta ett projekt som skulle hålla sig inom ramen för denna 
tid. Sedan tidigare projekt har lärdom dragits av att hantera de svåraste 
problemen först och så även i detta fall.  Största tröskeln att komma över var 
att kunna spindla JavaScript genererad kod. Detta problem behandlades dock 
inte initialt då vetskap om problemet inte fanns. Problemet dök upp då det 
inte gick att plocka alla önskade element. Utan min kunskap av JavaScript 
hade det varit svårt att lista ut vilka element som varit genererade av 
JavaScript. 
 
Mycket programmering gjordes de första veckorna och skrivandet hamnade 
efter vilket medförde att det halvvägs in i projektet blev mycket fokus på 
skrivandet.   
 
 

5.4  Problemlösning/resultat 
Människan vill kunna jämföra olika produkter och tjänster emot varandra för 
att välja den som är prismässigt rätt eller kanske har en speciell funktionalitet.   
Det mitt projekt bidrar till är att kunna spara ned många olika källor med 
liknande innehåll för att presentera i ett jämförande syfte. Då dynamiskt 
innehåll ökar på internet så måste det även gå att läsa detta vilket mitt arbete 
hjälper till med.    
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6. Slutsatser 
Examensarbetet har uppnått alla de mål som skulle uppnås vilket resulterade i 
en användbar fokuserad spindel som även kan hantera JavaScript. Där data 
sparas ned efter det förutbestämda urvalet av HTML element man valt. En 
användare kan se och jämföra många olika erbjudanden som plockats från 
många olika källor. Användningen av AJAX kommer också att göra att 
kravet på att kunna hantera JavaScript genererat material ökar. Datat som 
väljs ut kan sparas på ett korrekt sätt så att delar inte saknas. Applikationen är 
byggd så att nya källor lätt skall kunna läggas till vilket gör den väldigt 
skalbar. Produkten är redo att tas i bruk då presentationslagret fått en 
snyggare grafisk profil.  
 
 
 
För framtiden skulle mer intelligent spindling kunna utvecklas där 
omstrukturering av sidor skulle kunna hanteras av spindeln. Internet växer 
hela tiden och massor av data kan och kommer att kombineras i framtiden 
särskilt där en kombination berikar produkten. 
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